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DECLARATIE

privind existenta sau absenta situaliilor de conflict de interese

Subsemnatul , - in calitate de prestator in cadrul contractului de prestare
servicii, ce urmeazb a fi incheiat cu Consil iul Judelean Harghita, in vederea preveniri i iviri i
situali i lor de conflict de interese, in cunogtinla prevederilor Legii nr. tGt/zOO3 privind unele
misuri pentru asigurarea transparenteiin exercitarea demnitit i lor publice, p functi i lor publice
gi in mediul de afaceri, prevenirea Si sanctionarea corupliei, cu modificiri le gi completerile
ulterioar'e, ale Legii t88/L999, privind statutul funclionarilor publici, republicatS, cu
modificdrile gi completiri le ulterioare, ale Legii nr. L76/2A!0 privind integritatea in exercitarea
funcli i lor gi demnitit i lor publice, pentru modificarea 5i completarea Legii nr. t44/2O07 privind
?nfiintarea, organizarea 5i functionarea Agenliei Nationale de Integritate, precum gi pentru
modificarea gi completarea altor acte normative, precum gi cele ale Codului Penal, declar pe
propria mea rispundere, cd nu mi aflu in situalia previzuti la art. 59 din Legea nr 98/20L6
privind achizil i i le publice.

Reprezinti situali i potential generatoare de conflict de interese orice situali i care ai
putea duce la aparit ia unui confl ict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmitoarele:

1. Am /Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot, sotie, rudi sau afin pdni ' la gradul l l  inclusiv, cu
persoanele cu funclie de decizie in privinla prezentului contract din cadrul Consil iului
Judetean Harghita;

2. Persoanele cu funclie de decizie in privinla prezentului contract aa/nu au calitatea de
asociat unic, funclia de administrator gi nu sunt salarizati in cadrul societSli i comerciale pe
care o reprezint, respectiv nu au calitatea de membru in or:ganizalia sau membru in organele
d,e conducere, administrare gi control a organizatiei pe care o reprezint;

3. 4"m/Nu am cunogtin!5 despre faptul, ci persoanele cu funclie de decizie in privinla
prezentului contract, solul ori rudele de gradul I ale acestora, ar avea interese patrimoniale
sau personale privind societatea cornercialS/ergani+atb pe care o reprezint, care ar putea
influenla decizii le pe care trebuie si le ia in exercitarea atribuli i lor lor;

4. Mi aflu/Nu md aflu, nici subsemnatul sau sotia/setul gi nici rudele de gradul 1, in
relali i  de angajament - de orice naturi - cu nici una dintre persoanele cu functie de decizie Tn
privinla prezentului contract.

Dau prezenta declaralie cunosc6nd sancliunile aplicate faptei de fals gi uz de "fals in
declaral i i .
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Miercurea Ciuc, la

Semnitura,


